
VINERI, 19 MARTIE 2021№ 11 (1495)                                          

FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAAr fi bine ca protestatarii să respecte 

prevederile legislației în vigoare
O victorie a sindicatelor: Convenţia OIM 
nr. 161, ratificată de Parlamentp.4 p.5

Actual

Problemele  
femeilor pot fi 
soluționate  
prin dialog 
În cadrul unei mese rodunde 
cu genericul „Vocea femeilor 
sindicaliste”, organizată re-
cent în format online de către 
Comisia de femei a CNSM, a 
fost adoptat un apel adresat 
partenerilor sociali.

Nou mecanism  
de indexare  
a pensiilor 
Parlamentul a aprobat pro-
iectul de lege care are drept 
scop modificarea modalității 
de indexare a pensiilor și a 
altor prestații sociale și, prin 
urmare, creșterea coeficien-
tului de indexare. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

In memoriam
Nicolae Dabija, un poet  
emblematic al generației 
sale, a urcat la ceruri. 

Pe 20 martie este 
Ziua Internațională 
a francofoniei; 
pe 21 martie – Ziua 
Mondială a pământului 
și Ziua Internațională 
a copiilor străzii; 
pe 22 martie – 
Ziua Mondială 
a protecției apelor, 
pe 23 martie - Ziua 
Mondială a meteorologiei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea activismului civic 
în rândul tinerilor în contextul crizei pandemice

Tinerii, informați despre importanța 
sindicatelor în promovarea muncii decente

Confederația Națională a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM), în par-
teneriat cu Consiliul Regional Pan-
European al Confederației Inter-
naționale a Sindicatelor (PERC/ITUC) 
și organizația sindicală din Suedia 
„Union to Union”, va implementa, 
începând cu această săptămână și 
până pe 31 martie curent, proiec-
tul „Informarea tinerilor sindicaliști 
privind importanța Agendei 2030 
și a Obiectivului de Dezvoltare  

Durabilă (ODD) nr.8 „Muncă decen-
tă și creștere economică”.

Obiectivul general al proiectului 
este de a contribui la creșterea gra-
dului de informare și conștientizare 
a tinerilor din raioanele Republi-
cii Moldova cu privire la Obiec-
tivele de Dezvoltare Durabilă, cu 
accent pe ODD nr. 8 „Munca de-
centă și creștere economică”. Prin 
intermediul acestui proiect, CNSM 
urmărește să contribuie la creș- 
terea activismului civic în rândul ti-
nerilor sindicaliști și al interesului lor 
pentru dezvoltare durabilă și parti-
ciparea la realizarea Agendei 2030.

În cadrul cursului de informare, 
care se va organiza online, tine-
rii vor discuta despre problemele 
cu care se confruntă la nivel local 
și își vor exprima viziunile despre 
cum pot să fie atinse prevederile 
ODD nr. 8 în Republica Moldova.  
Totodată, participanții vor analiza 
rolul organizațiilor sindicale în pro-
movarea Muncii Decente, acțiunile 
Comisiei de Tineret a CNSM la im-
plementarea ODD nr. 8. Vor afla cum 
se negociază și ce trebuie să preva-
dă Contractul individual de muncă 
și Contractul colectiv de muncă, 
precum și situația tinerilor pe piața 

muncii în contextul crizei pande- 
mice.

În septembrie 2015, Republica 
Moldova împreună cu alte 192 de 
state membre ale ONU s-au angajat 
să pună în aplicare Agenda de Dez-
voltare Durabilă 2030 prin adopta-
rea Declarației Summit-ului privind 
Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc 
la New York. Agenda 2030 și-a pro-
pus să realizeze acțiunile prevăzute 
în cadrul Obiectivelor de Dezvolta-
re ale Mileniului, având drept scop 
principal  eradicarea sărăciei până în 
anul 2030 și asigurarea dezvoltării 
durabile în întreaga lume.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Din arhiva redacției. Foto: Nicu Bînzari
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